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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  การรบัสมคัรสอบข้อเขยีนวชิาเฉพาะ ทีด่ าเนนิการจดัสอบโดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประจ าปกีารศึกษา 2566 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้ด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566 และเพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปตามเกณฑ์องค์ประกอบของการคัดเลือกตามที่

คณะก าหนด ดังนั้น จึงขอเปิดรับสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

1. การรบัสมคัรสอบข้อเขยีนวชิาเฉพาะ ทางออนไลน ์ที ่www.tuadmissions.in.th 

ก าหนดการ วนั เดือน ป ี สถานที ่/ เวบ็ไซต ์

สมคัรสอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะ  

ผ่านระบบออนไลน์  

เลือกเข้าที่ หัวข้อ ข้อเขียนวิชาเฉพาะ มธ. 

วันที่ 1 - 16 กุมภาพันธ์ 2566 

เปิดระบบรบัสมัครวันแรก เวลา 09.00 น. 

ปิดระบบรับสมัครวนัสุดทา้ย เวลา 23.59 น. 

www.tuadmissions.in.th 

พมิพ์ใบสมคัรสอบ  

เพื่อน าไปช าระเงนิผา่นระบบออนไลน ์

วันที่ 1 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 

ตามเวลาทีธ่นาคารก าหนด 

Smart Bill Payment หรือ 

เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) 

ทกัทว้งสถานะการสมคัร  

(กรณีสถานะและข้อมูลไม่ถูกต้อง)       

โดยยื่นค าร้องออนไลน ์

วันที่ 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 www.tuadmissions.in.th   

 

อัตราคา่สมคัรสอบข้อเขยีนวชิาเฉพาะ 

- หลักสูตรภาษาไทย                   300 บาท ต่อวิชา  

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ          500 บาท ต่อวิชา 

- วิชาเฉพาะปฏิบตัิ* 500 บาท ต่อวิชา 

(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินผา่นธนาคาร) 
   

* หมายเหตุ วิชาเฉพาะปฏิบัติ ส าหรับคณะศิลปกรรมศาสตร์ เท่านั้น มีดังนี้ 

                          - สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกสิ่งทอ 

1) วิชาวาดเส้นเพื่อออกแบบสิ่งทอ 

2) วิชาความถนัดทางออกแบบสิ่งทอ  

                          - สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกแฟชั่น 

1) วิชาวาดเส้นเพื่อออกแบบแฟชั่น  

2) วิชาความถนัดทางออกแบบแฟชั่น 

 

 



1. คณะนิติศาสตร์ 

       1.1 คณะนิติศาสตร์ 1. วิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ 100 คะแนน วันพุธท่ี 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันอาทิตย์ท่ี 26 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. วันจันทร์ท่ี 24 เมษายน 2566 300 บาท www.law.tu.ac.th

สนามสอบ มธ.ศูนย์รังสิต เบอร์โทร : ศูนย์รังสิต  02-696-5113

       1.2 คณะนิติศาสตร์ 1. วิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ 100 คะแนน วันพุธท่ี 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง วันอาทิตย์ท่ี 26 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. วันจันทร์ท่ี 24 เมษายน 2566 300 บาท เบอร์โทร : ศูนย์ล าปาง 054-237981 กด 2

สนามสอบ มธ.ศูนย์ล าปาง 081-438-7096

2. คณะรัฐศาสตร์

       2.1 สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 1. วิชาความถนัดทางรัฐศาสตร์  40 คะแนน วันพุธท่ี 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันเสาร์ท่ี 25 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 11.30 น. วันจันทร์ท่ี 24 เมษายน 2566 300 บาท www.polsci.tu.ac.th

2. วิชาเรียงความ (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง) 30 คะแนน 300 บาท 02-6965462

       2.2 สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 1. วิชาความถนัดทางรัฐศาสตร์  40 คะแนน วันพุธท่ี 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันเสาร์ท่ี 25 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 11.30 น. วันจันทร์ท่ี 24 เมษายน 2566 300 บาท

2. วิชาเรียงความ (สาขาวิชาการระหว่างประเทศ) 30 คะแนน 300 บาท

       2.3 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 1. วิชาความถนัดทางรัฐศาสตร์  40 คะแนน วันพุธท่ี 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันเสาร์ท่ี 25 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 11.30 น. วันจันทร์ท่ี 24 เมษายน 2566 300 บาท

2. วิชาเรียงความ (สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ) 30 คะแนน 300 บาท

3. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

       3.1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1. วิชาความถนัดเฉพาะเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 100 คะแนน วันพุธท่ี 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันเสาร์ท่ี 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. วันศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2566 300 บาท www.socadmin.tu.ac.th

สนามสอบ มธ.ศูนย์รังสิต ศูนย์รังสิต : 02-696-5504

       3.2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1. วิชาความถนัดเฉพาะเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 100 คะแนน วันพุธท่ี 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง วันเสาร์ท่ี 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. วันศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2566 300 บาท ศูนย์ล าปาง : 054-237 999 ต่อ 4

สนามสอบ มธ.ศูนย์ล าปาง 082-383-8861

4. คณะศิลปกรรมศาสตร์

       4.1 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกส่ิงทอ 1. วิชาวาดเส้นเพ่ือออกแบบส่ิงทอ  35 คะแนน วันพุธท่ี 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันเสาร์ท่ี 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. วันจันทร์ท่ี 24 เมษายน 2566 500 บาท www.fineart.tu.ac.th/index.php/th

2. วิชาความถนัดทางออกแบบส่ิงทอ  35 คะแนน วันพุธท่ี 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันเสาร์ท่ี 25 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. วันจันทร์ท่ี 24 เมษายน 2566 500 บาท โทร 02-696-6249, 097-247-9601

       4.2 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกแฟช่ัน 1. วิชาวาดเส้นเพ่ือออกแบบแฟช่ัน  35 คะแนน วันพุธท่ี 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันเสาร์ท่ี 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. วันจันทร์ท่ี 24 เมษายน 2566 500 บาท Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์

2. วิชาความถนัดทางออกแบบแฟช่ัน    35 คะแนน วันพุธท่ี 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันเสาร์ท่ี 25 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. วันจันทร์ท่ี 24 เมษายน 2566 500 บาท  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

       4.3 สาขาวิชาการละคอน 1. วิชาความถนัดทางการละคอน        40 คะแนน วันพุธท่ี 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันเสาร์ท่ี 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. วันจันทร์ท่ี 24 เมษายน 2566 300 บาท

2. วิชาปฏิบัติทางการละคอน (Audition) 

** ผู้สมัครท่ีผ่านการสอบข้อเขียนตามเกณฑ์ท่ีคณะ

ก าหนดจะเป็นผู้มีสิทธ์ิสอบปฏิบัติทางการละคอน 

(Audition) คณะจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบปฏิบัติ

ทางการละคอน (Audition) ท่ี 

http://www.fineart.tu.ac.th/ วันท่ี 31 มีนาคม 

2566  ซ่ึงจะต้องช าระค่าสอบปฏิบัติทางการละคอน 

(Audition) เป็นจ านวนเงิน 500 บาท โดยโอนเข้าบัญชี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ และสอบปฏิบัติทางการละคอน 

 (-ข้อมูลการโอนเงินจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังในวัน

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ ฯ -)

 30 คะแนน วันพุธท่ี 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันเสาร์ท่ี 8 เมษายน

ถึง วันอาทิตย์ท่ี 9 เมษายน 2566

เวลา 08.30 - 16.30 น. วันจันทร์ท่ี 24 เมษายน 2566 500 บาท

หมายเหตุ

* ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะของคณะนิติศาสตร์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ท้ัง 2 สนามสอบ สามารถใช้ย่ืนสมัครได้ท้ังศูนย์รังสิตและศูนย์ล าปาง

* คะแนนสอบวิชาเฉพาะเป็นเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของรอบท่ี 2 โครงการโควตาพ้ืนท่ี คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ล าปาง และรอบท่ี 3 Admission คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ คณะศิลปกรรมศาสตร์

* การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบและแผนผังท่ีน่ังสอบ และการประกาศผลคะแนน ประกาศท่ี Website หรือ Page Facebook ของแต่ละคณะ

สถานท่ีสอบ วันท่ีสอบ เวลาสอบ
วันประกาศ

ผลคะแนน

คะแนนเต็ม

รายวิชา
ค่าสมัครสอบ

ดูรายละเอียดประกาศ /

ติดต่อสอบถาม

2. การจัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ ด าเนินการโดยแต่ละคณะ ดังน้ี

คณะ / หลักสูตร ช่ือวิชา 
วันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ

และแผนผังท่ีน่ังสอบ
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3. ข้อก าหนดส าหรับผู้สมัคร 

ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียด   

และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบ การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ปีการศึกษา 2566 ส าหรับผู้สมัคร      

ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com 

4. ขั้นตอนการรับสมัคร  

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร 

ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง   

อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) 

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน 

ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียนไม่ถือเป็น

การรับสมัครเป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น) 

ขัน้ตอนที ่3 การเขา้ใชร้ะบบรบัสมคัร 

ผู้สมัคร Login เข้าใช้ระบบ เลือกสมัครโครงการ คณะ/หลักสูตรที่ ต้องการสมัคร จากนั้น เลือก       

“ยืนยันสมัครสอบ” และ/หรืออัปโหลดไฟล์เอกสารการสมัคร 

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร 

1) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัคร

ด าเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นส าคัญ หรือ

ก่อนน าไปช าระเงินค่าสมัคร 

2) ผู้สมัครน าใบแจ้งการช าระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นช าระเงิน        

ค่าสมัครผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ตามวันที่ที่ก าหนด โดยช าระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่ก าหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร        

หากผู้สมัครรายใด มิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) ตามวันที่ที่ก าหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต เป็นโมฆะ 

3) ธนาคารรับช าระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการช าระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว      

จะออกหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการช าระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร             

เมื่ อช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว และข้อมูลในใบเสร็จการช าระเงินถูกต้องตามใบแจ้งการช าระเงิน                     

จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลใน              

ใบแจ้งการช าระเงินให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะ         

ไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)  
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 หมายเหต ุ: 

 (1) กรณีมีการน าใบสมัครที่ท าการยกเลิกในระบบแล้วไปช าระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น 

เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการน าข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้ว

มาประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะน าใบสมัครไปช าระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัคร            

ให้เรียบร้อยว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกท ารายการยกเลิกไปแล้ว  

 (2) การตรวจสอบสถานะการสมัคร ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่าสมัคร ได้หลังจากช าระเงิน  

ค่าสมัครแล้ว 1 วัน ที่ www.tuadmissions.in.th ในกรณีสถานะการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถทักท้วงและ    

ยื่นค าร้องออนไลน์ ได้ที่ www.tuadmissions.in.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครและ

หลักฐานการช าระเงิน ระหว่างวันที่ 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 หากพ้นก าหนดแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา        

ค าร้องใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937  หรือทางเพจ Facebook : งานรับเข้า             

ม. ธรรมศาสตร์  

 (3) ผู้สมัครหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด               

ให้กรอกค าร้องออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th พร้อมแนบหลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937 หรือที่ Page Facebook : งานรับเข้า         

ม. ธรรมศาสตร ์ 

(4) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแผนผังที่นั่งสอบ และการประกาศผลคะแนน ประกาศที่ 

Website หรือ Page Facebook ของแต่ละคณะ 

5. เอกสารทีต่้องน าไปในวนัสอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะ 

5.1 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย 

ลายมือชื่อ และมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ 

5.2 เอกสารหรือ วัสดุ อ่ืน ๆ ตามที่แต่ละคณะ/ก าหนดไว้ (ถ้ามี) 

ค าเตือน 

 

- กรณีผู้เข้าสอบไม่น าบัตรประจ าตวัประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรที่ออกโดย 

ทางราชการที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น 

โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ ไปแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 

- ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด 

- หากผู้ใดท าการทุจริต หรือ ร่วมกระท าการทุจริตในการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

โปรดตรวจสอบสถานะการสมคัรกอ่นการช าระเงนิ  

ในกรณทีีช่ าระเงนิซ้ าหรอืน าใบทีย่กเลกิการสมคัรไปช าระเงนิ มหาวทิยาลยัจะไมค่นืคา่สมคัรใหไ้มว่า่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
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6. ข้อปฏบิตัสิ าหรบัผูเ้ขา้สอบ 

 ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด  มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ  

หรือไม่พิจารณาค าตอบของท่าน คือ 

 6.1 ไม่อนุญาตให้ผู้ เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาก าหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที แล ะ 

การอนุญาตให้ออกจากห้องสอบ กรรมการผู้คุมสอบจะเป็นผู้อนุญาต นับจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบ หรือตามข้อก าหนด

ของการสอบแต่ละคณะ 

 6.2 ในการสอบทุกครั้ง ผู้เข้าสอบจะต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือ

บัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้อง

เป็นบัตรตัวจริง และยังไม่หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ  

 6.3 ห้ามขีดเขียนข้อความ หรือ ท าเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในบัตรประจ าตั ว

ประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย หรือตัวผู้เข้าสอบ หรือสิ่งอ่ืนใดที่ผู้เข้าสอบ

น าติดตัวเข้ามาสอบ ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ 

 6.4 อนุญาตให้น าเฉพาะปากกา ดินสอด า 2B กบเหลาดินสอ ยางลบ ยกเว้น คณะ/สาขาวิชา  

ที่อนุญาตให้น าอุปกรณ์การสอบวิชาปฏิบัติ/วิชาเฉพาะตามที่ก าหนดไว้เท่านั้นเข้าห้องสอบได้  ห้ามน ากล่องอุปกรณ์

เครื่องเขียน กระดาษ โทรศัพท์มือถือ  วิทยุโทรคมนาคม วิทยุติดตามตัว  เครื่องมือสื่อสารใดๆ อุปกรณ์ที่สามารถ

บันทึกภาพหรือเสียงได้ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ช่วยคิดค านวณ นาฬิกาที่ใช้ค านวณได้หรือถ่ายรูปได้  

กล้องถ่ายรูป ไม้บรรทัดที่มีสูตรต่างๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ และหากเกิด 

การสูญหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 6.5 ห้ามเปิดหรือท าข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิด

ข้อสอบได้และให้ผู้เข้าสอบทุกคนอ่านค าอธิบายในข้อสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของ

ข้อสอบแต่ละวิชาอย่างเคร่งครัด 

 6.6 ในระหว่างการสอบ ถ้าต้องการสิ่งใดให้ยกมือขึ้นเพื่อให้กรรมการคุมสอบทราบ และจัดหาให้ 

 6.7 ห้ามกระท าการใด ๆ อันเป็นการทุจริตในการสอบ ถ้ามีการทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่าทุจริต 

ไม่ว่ากรณีใดๆ กรรมการคุมสอบหรือคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกฯจะบันทึกไว้ที่กระดาษค าตอบ โดยที่ผู้สอบ

อาจจะไม่รับทราบก็ได้ และอาจไม่พิจารณาตรวจกระดาษค าตอบในรายวิชานั้น ๆ หรือ ทุกรายวิชา นอกจากนี้          

จะส่งรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่อไปอีก 3 ปี  

 6.8 ก่อนหมดเวลา 5 นาที (กรรมการคุมสอบจะประกาศให้ทราบ) ห้ามผู้สอบส่งกระดาษค าตอบ 

ด้วยตนเอง เมื่อต้องการส่งให้ยกมือบอกกรรมการคุมสอบ และเมื่อหมดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบหยุดท าแบบทดสอบและ

ระบายกระดาษค าตอบ ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะได้เก็บข้อสอบและกระดาษค าตอบ

ของผู้เข้าสอบในห้องครบทุกคน และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้ 

        ห้ามผู้เข้าสอบน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนา

ทุจริตในการสอบ 

 6.9 ในการสอบให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของข้อสอบแต่ละวิชา ก่อนลงมือท าข้อสอบทุกครั้ง ให้เขียน       

เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล  ชื่อวิชาที่สอบ  ชื่อสถานที่สอบ  ตึก  ห้อง  วันสอบ  เวลาสอบให้ชัดเจน ด้วยหมึก

รวมทั้งให้ระบายในวงกลม ข้อมูลต่าง ๆ คือ เลขประจ าตัวประชาชน รหัสวิชา ชุดข้อสอบ ด้วยดินสอด า 2B                       

ให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
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6.10 การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษค าตอบ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

 6.10.1 การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษค าตอบ จะต้องระบายให้ด าเข้มเต็มวงกลม จะระบาย 

ไม่เต็มวงกลมหรือใช้เครื่องหมายอ่ืนไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอด าที่มีความเข้ม 2B เท่านั้น จะใช้ดินสอที่จางกว่าก าหนด

หรือ ใช้ดินสอสีอื่น หรือปากกา หรือเครื่องเขียนอ่ืนใดไม่ได้อย่างเด็ดขาด  

 6.10.2 กระดาษค าตอบจะต้องสะอาดปราศจากรอยขีดเขียนหรือเครื่องหมายใด ๆ ในกรณีที่ต้องการ

แก้ไข ให้ใช้ยางลบลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงกลมใหม่ ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด   

               เครื่องตรวจกระดาษค าตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ ผู้ เข้าสอบระบายเท่ านั้น  มหาวิทยาลัย                 

จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษค าตอบของเครื่องตรวจกระดาษค าตอบ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติ    

ตามแนวปฏิบัติในข้อนี้  

6.11 โปรดรักษาความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและในบริเวณสถานที่สอบ 

6.12 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบนักเรียน  เครื่องแบบนักศึกษา หรือ แต่งกายสุภาพ สุภาพสตรี

ห้ามสวมกางเกง เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ สุภาพบุรุษ ห้ามสวมกางเกงยีนส์ ไม่ปล่อยชายเสื้อนอกกางเกง ไม่สวมรองเท้าแตะ 

ทั้งนี้ การด าเนินงานจัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะอยู่ภายใต้มาตรการและ       

การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดอย่างเคร่งครัด 

        ประกาศ   ณ   วันที่         กันยายน  พ.ศ.  2565 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  เจรญิลาภนพรัตน์) 

                                 ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 

    ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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